
PREFEITURA  DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

REUNIÃO DE DIRETORES  
ADMINISTRATIVA 

28 DE SETEMBRO 2016





OBJETIVOS

1- Orientar as equipes diretivas sobre a Escolha de Turmas 
retomando os Critérios para Escolha votados pela RME em 
2013.

2- Apresentar Cronograma de Entrega dos Quadros de 
Pessoal e documentos necessários.



PAUTA

1- Critérios para Escolha de Turmas 2016;

2- Cronograma QPEs;

3- Assuntos Gerais



CRITÉRIOS PARA ESCOLHA DE TURMAS 2016-2017

1- Para a Escolha de Turmas, tendo em vista os princípios 
de uma Educação de Qualidade, devem ser observados os 
critérios: 
ÁREA DE CONCURSO (Área I para anos iniciais e Área II 
para anos finais) e 
TITULAÇÃO (mediante apresentação, na escola, do 
certificado do curso exigido para a vaga pleiteada), 
observando-se para tanto:



1.1 CRITÉRIOS PEDAGÓGICOS:

Baseado nos princípios do Projeto Pedagógico da Escola,  
deverão ser observadas a experiência do(a) professor(a), a 
formação continuada e a participação em cursos e 
encontros, tendo em vista a vaga pleiteada e/ou o 
comprometimento do mesmo na participação de cursos e 
encontros a serem oferecidos no ano de 2017, por meio de 
ENTENDIMENTO ENTRE PROFESSORES, EQUIPE 
DIRETIVA E COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA.



1.2 CRITÉRIOS FUNCIONAIS:

Caso não haja entendimento entre professores, equipe 
diretiva e coordenação pedagógica deverão ser seguidos os 
CRITÉRIOS aprovados pela Rede Municipal de Ensino, 
na consulta feita em 2013. No cálculo do Tempo de 
Serviço no Magistério Público Municipal, para fins de 
Escolha de Turmas, não são considerados: Tempo 
averbado no Magistério Público Estadual e Particular, 
Faltas Injustificadas e Licenças Interesse. Será computada 
apenas LICENÇA PRÊMIO convertida em dobro até 
15/12/1998, conforme Emenda Constitucional nº 20. As 
Equipes diretivas deverão seguir rigorosamente os tempos 
de serviço informados pelo Departamento Pessoal – SMED.



1.2.1 EDUCAÇÃO INFANTIL (TURMAS DE 4 e 5 ANOS)
Tempo de Serviço e formação para atuar em Educação 
Infantil.
Caso não exista professor com formação na escola, 
qualquer professor com concurso de Área I poderá 
escolher a Educação Infantil, desde que se comprometa a 
participar da formação oferecida pela Secretaria em 2017.

1.2.2 TURMAS DE 1º ANO
Tempo de Serviço e formação em Alfabetização.
Caso não exista professor com formação na escola, 
qualquer professor com concurso de Área I poderá 
escolher o 1º ano, desde que se comprometa a participar 
da formação oferecida pela Secretaria em 2017.



1.2.3 Projeto + ALFABETIZAÇÃO
Tempo de Serviço e Formação.

1.2.4 COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA

Conforme definição conjunta com a Rede Municipal de 
Ensino estabelecida na votação para a alteração da Lei 
4515/96, o coordenador pedagógico será indicado 
anualmente pela Equipe Diretiva, na reunião de Escolha 
de Turmas e submetido à apreciação do grupo de 
professores. (Lei 7.320/2011, Artigo 28). Ressaltamos 
que a indicação deverá observar os requisitos abaixo 
relacionados:



A) Pertencer ao Quadro de Pessoal da Escola, e
B) Ter concluído estágio probatório, e
C) Ter curso de capacitação oferecido pela SMED, e
D) Apresentar projeto em consonância com a Proposta 
Pedagógica da Escola, e
E) Respeitar a área de concurso:
* Turno com anos iniciais - AI – Magistério ou Pedagogia
* Turno com anos finais – AII – Licenciatura
* Turno com anos iniciais e finais (Misto) – AI com Licenciatura 
ou AII com Magistério
F) No que se refere ao item E, caso não exista professor com a 
habilitação descrita, poderá assumir a vaga outro professor da 
escola, desde que observados os itens de A a D da presente 
norma.
G) Caso não tenha nenhum professor com o Curso de 
Coordenação Pedagógica, a equipe diretiva poderá indicar um 
professor, desde que este se comprometa a fazer o curso na 1ª 
edição do ano seguinte.



1.2.5 BIBLIOTECA ESCOLAR
Tempo de Serviço e Formação para atuar em Biblioteca 
Escolar.

1.2.6 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA
Lembramos que, conforme LC 3.673/91, artigo 140, o 
professor que possuir Adicional Noturno incorporado 
fica sujeito a atuar à noite.
Tempo de Serviço e Formação para atuar na EJA.



1.2.7 LÍNGUA ESTRANGEIRA

Para atuar com Língua Inglesa o professor deverá ter 
concurso específico para tal (Professor AII – Língua 
Estrangeira Inglês, ficando excluída a possibilidade de 
professor concursado para outro componente curricular, 
mesmo que habilitado, preencher tais vagas a título de 
complementação de carga horária.

Lembramos que os professores que atuam em mais de uma 
escola na mesma matrícula, poderão escolher as vagas de 
acordo com a quantidade de turnos que foram designados 
para cada uma das escolas. Na escola onde estiver lotado 
poderá escolher mais turnos, se for o caso, respeitando o 
critério de tempo de serviço.



1.2.8 ENSINO RELIGIOSO
Professor de AII, em qualquer área do currículo, que tenha 
curso de Ensino Religioso, conforme a Resolução nº 
256/2000 do CEED; ou
Professor de Área II e comprometer-se a participar da 
formação continuada oferecida pela SMED e Tempo de 
Serviço.

1.2.9 SUBSTITUIÇÃO/APOIO PEDAGÓGICO
1.2.9.1 Turno com TODAS as turmas de AI: Tempo de 
Serviço e ser concursado em AI.
1.2.9.2 Turno com TODAS as turmas de AII: Tempo de 
Serviço e ser concursado em AII.
1.2.9.3 Demais casos (turmas de AI e AII no mesmo turno): 
Tempo de Serviço.



1.2.10 LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA
Tempo de Serviço e formação.

1.2.11 TECNOMÍDIAS

1.2.11.1 Turno com TODAS as turmas de AI: Tempo de 
Serviço, formação e ser concursado em AI.
Caso não exista professor com formação na escola, 
qualquer professor com concurso de Área I poderá escolher 
Tecnomídias, desde que se comprometa a participar da 
formação oferecida pela Secretaria em 2017, 1ª edição.

1.2.11.2 Turno com turmas de AI e AII: Tempo de Serviço e 
formação.



1.2.12 COORDENADOR DO MEIO RURAL

Conforme definição conjunta com a Rede Municipal de 
Ensino estabelecida na votação para a alteração da Lei 
4515/96, o coordenador pedagógico será indicado 
anualmente pela Equipe Diretiva.
O Coordenador Pedagógico do Meio Rural será indicado 
pela Mantenedora. A indicação deverá observar os 
requisitos abaixo relacionados.
A) Respeitar a área de concurso: AI – Magistério ou 
Pedagogia, e
B) Ter concluído estágio probatório, e
C) Ter curso de capacitação oferecido pela SMED, e
D) Apresentar projeto em consonância com a Proposta 
Pedagógica da Escola.



1.2.13 ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 
(SALA DE RECURSO)
Convocamos os professores que possuem Gratificação 
de Classe Especial Incorporada para participarem do 
Processo de Escolha de Turmas nas escolas onde estão 
lotados ou participarem do Processo de Alteração de 
Designação, no período de novembro de 2016, a fim de 
atuar em AEE para o ano de 2017:
1- Os professores com Gratificação de Classe Especial 
Incorporada que atuarão em AEE no ano de 2017 
deverão enviar Declaração preenchida para a Diretoria 
Administrativa (conforme modelo).
2- Os professores com Gratificação de Classe Especial 
Incorporada que não atuarão em AEE no ano de 2017 
deverão protocolar processo de afastamento no 
Departamento Pessoal.



Para escolha de AEE: 

1.2.13.1 Incorporação da Gratificação de Classe Especial 
Incorporada (LC 3.673/91- Art.132 e Art.133)
1.2.13.2 Tempo de Serviço no Magistério Público 
Municipal.
Lembramos que todos os professores que desejam 
atuar em AEE deverão estar habilitados conforme 
legislação.
1.2.13.3 Habilitação específica e/ou curso de 
especialização para o ensino especial, com mais de 300
(trezentas) horas/aula, ministrado por instituição pública ou 
privada oficial, comprovado com uma cópia do certificado 
de conclusão do mesmo.
1.2.13.4 Avaliação Psicológica considerada apta para atuar 
em AEE, realizada pela SMRHL.



Conforme Resolução CME nº 19/2010, artigo 21:

1.2.13.5 Formação em curso de licenciatura plena em 
educação especial ou em uma de suas áreas;
1.2.13.6 Pós-graduação em áreas específicas da educação 
especial, posterior à licenciatura plena nas diferentes áreas 
do conhecimento; ou
1.2.13.7 Complementação de estudos em áreas específicas 
da educação especial, posterior à licenciatura plena.

Lembramos que para atuar no AEE os professores 
deveriam ter protocolado a solicitação para análise da 
documentação e avaliação psicológica.
Os mesmos critérios serão utilizados para alteração de 
designação.



1.2.14 EMEF CALDAS JUNIOR

1.2.14.1 Os alunos da Educação Infantil ao 9º ano do Ensino 
Fundamental (exceto EJA) têm, à sua disposição, um laptop 
educacional para ser utilizado em todas as aulas e componentes 
curriculares;
1.2.14.2 Em caso de remoção para esta escola, o professor deve 
ter participado do módulo inicial “Apropriação Tecnológica” na 
escola ou oferecido pela SMED, ou ainda possuir curso na área 
das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs), 
aplicadas à Educação (mínimo 40h). 
1.2.14.3 Para desempate: tempo de serviço.



1.2.15 EMEEF HELEN KELLER

Considerando que a EMEEF HELEN KELLER é uma escola de 
atendimento especial e que, portanto, os critérios de alteração 
de designação exigem que os(as) professores(as) 
designados(as) tenham formação em Libras e Educação 
Especial para poderem, assim, atuar com deficientes de 
audiocomunicação. 
Ressaltamos que a ESCOLHA DE TURMAS deve seguir 
obrigatoriamente os critérios praticados na Rede Municipal de 
Ensino, conforme orientações constantes no presente ofício 
para as demais escolas e determinados pela SMED, sob pena 
de impugnação da mesma. Lembramos a importância de alguns 
procedimentos a serem observados na escolha das vagas:



1.2.15.1 Vagas de Turmas de Área I: 

São aquelas turmas do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental e Pré-Escola, 
e se destinam aos(as) professores(as) que possuem concurso para Área I. 
Não deve ser feita distinção entre professores(as) de Magistério e/ou 
Licenciatura, e, sim, observar-se dentre os(as) professores(as) concursados 
para Área I e detentores dos requisitos para a Escolha de Turmas de Área I 
somente a área de concurso para ingresso na função pública, utilizando-se 
o tempo de serviço para desempate.

1.2.15.2 Vagas de turmas de Área II: 
São aquelas turmas de 6º ano até 9º ano e Totalidades Finais da EJA, e se 
destinam a professores(as) que possuem concurso para atuar conforme 
componente(s) curricular(es). Deve ser observada a área de concurso para 
o ingresso na função pública, utilizando-se o tempo de serviço para 
desempate, conforme o componente curricular a ser escolhido, sem 
distinção entre Licenciatura Curta, Plena e/ou Pós-Graduação.
Salientamos que a formação do professor, em todos os casos, deve ser 
relativa a vaga pleiteada.



1.2.16 ESCOLAS E/OU TURMAS DE TEMPO INTEGRAL
A Secretaria da Educação implantou escolas e turmas de tempo integral 
(TI), isto tem implicações administrativas e pedagógicas, especialmente 
quanto à ampliação da jornada escolar para alunos e servidores.
Diante deste fato, as turmas não são mais organizadas por turno parcial 
(manhã e tarde), mas por turmas de tempo integral, nas quais os alunos 
permanecem por, no mínimo, 7 horas diárias. Quando atendidas por dois 
regentes, este fato gera consequências administrativas, pedagógicas, 
afetivas, também para a administração dos planejamentos, dos horários de 
atendimento e avaliação do aluno e , a referência para os estudantes 
(especialmente dos anos iniciais) fica prejudicada, em função do 
atendimento, no mesmo ano e turma, por dois professores regentes (um 
pela manhã e outro à tarde), dificultando o acompanhamento pedagógico. O 
Parecer CME nº 30/14 e o Decreto 17.114/14, em seu
artigo 21, - incisos VI e VII, trazem a manifestação da preferência para 
professores de duas matrículas (20h + 20h) para o atendimento das turmas 
de Educação Infantil e Anos Iniciais nas Escolas/Turmas de Tempo Integral. 
Sendo assim, os critérios para escolha das referidas turmas segue este 
regramento:



1.2.16.1 Ser detentor de dois cargos na mesma área de Concurso - 
Área I (20h + 20h) na escola.
1.2.16.2 Ser detentor de dois cargos na mesma área de Concurso - 
Área I (20h + 20h), sendo que, uma matrícula designada para a 
escola e comprometendo-se a solicitar alteração de designação com a 
outra matrícula para a Escola/turma de Tempo Integral escolhida.
1.2.16.3 Ser detentor de um cargo na mesma área de Concurso - 
Área I (20h), lotada na escola e comprometendo-se a complementar a 
vaga com Ampliação de Jornada para atendimento integral à turma 
escolhida.
1.2.16.4 Para as turmas de Área II a escola deverá organizar-se com 
o horário, a fim de viabilizar que o professor desempenhe suas 
funções nas mesmas turmas/componentes curriculares e o professor 
deverá escolher as mesmas turmas até completar a carga horária 
(16h/a).
1.2.16.5 Para as demais vagas o professor deverá atender os critérios 
para a Escolha de Turmas da RME dispostos neste Ofício.



CONCURSO ESPECÍFICO PARA O MEIO RURAL

O(a) servidor(a) que prestou concurso específico para MEIO RURAL 
tem o direito de permanecer designado para atuar na região para a 
qual prestou concurso. Na Escolha de Turmas, não havendo acerto 
entre os professores, o início do procedimento se dará por aquele que 
for detentor de cargo originado em função de concurso específico, 
conforme orientação da Procuradoria Geral do Município. Caso 
nenhuma da(s) escola(s) da região para a qual o(a) servidor(a) prestou 
concurso específico funcione mais, ou seja, esteja extinta devido às 
nucleações e/ou desativações, o(a) servidor(a) terá o direito de 
solicitar, via Alteração de Designação, uma vaga nas escolas da RME 
e terá, também, o direito de permanecer na condição de FIXO(A), visto 
que, nesse caso, o Poder Público Municipal solicitará à Câmara de 
Vereadores a extinção do(s) referido(s) cargos (conforme Parece n.º 
046/2006, da Procuradoria Geral do Município). 



Tendo escolas em funcionamento na localidade para a qual o(a) 
servidor(a) prestou concurso específico, O MESMO DEVERÁ 
ESCOLHER UMA DAS MESMAS. Porém, caso não deseje 
escolhê-la(s), deverá protocolar seu pedido devidamente 
justificado, no período de 01 a 16 de novembro de 2016, 
endereçado à Secretaria Municipal da Educação/Diretoria 
Administrativa, manifestando o interesse em permanecer na 
sede para o ano letivo de 2017, podendo ter seu pedido 
deferido após o fechamento das vagas no referido distrito. Caso 
tal pedido seja deferido, o professor poderá concorrer na 
alteração de designação a uma vaga nas escolas da sede, na 
RME. Salientamos que este(a) profissional ficará na condição 
de VOLANTE, necessitando, anualmente, participar da 
alteração de designação, mediante nova solicitação conforme o 
aqui descrito (conforme Parecer n.º 046/2006, da Procuradoria 
Geral do Município). 



CRONOGRAMA DE APRESENTAÇÃO DOS QPEs
(Após escolha de Turmas)

Documentos necessários
1- Ofício informando os servidores volantes, os 
servidores excedentes.
2- Quadro de Pessoal preenchido com o nome do 
professor, matrícula e turno, na respectiva vaga. 
3- Planilha de vagas abertas preenchida no modelo 
disponível do Portal.
4- Formulário de Combinações.
5- Certificados dos professores que optaram por 
vagas específicas.



PLANILHA MODELO
EMEF ______________________________________________
POSSUI COMBINAÇÕES ( ) SIM ( ) NÃO
POSSUI PROFESSORES EXCEDENTES  (  ) SIM   (  ) NÃO

VAGA TURNO ÁREA E TURMA
/COMPONENTE

NOME DO PROFESSOR Nº DE DIAS

01 v. TARDE ÁREA I - EI

01 v. MANHÃ ARTE (16h)

01 v. 3M MAT/CIE (10h)

01 v. TARDE BIBLIOTECA

01 v. M/T SECRETARIA

01 v. 2M/3T LIE + TECNO

Observação: A escola deverá preencher somente as 3 primeiras colunas. Os campos do nome do 
professor e do nº de dias serão preenchidos pela SMED, no momento da remoção.



ASSUNTOS GERAIS

1- Formulário de Combinações
As combinações feitas na escolha de turmas somente têm 
validade até o término das Remoções 2016 (Data do 
Encontro Presencial).

2- Termo de Desistência da Escolha de Turmas;

3- Decreto 17.752/2015, artigo 21 e 22;
Dar ciência aos professores que escolherem vagas que 
protelam o Estágio Probatório e registrar em ata.

4- Vagas de Sala de Recurso - AEE e lista dos 
professores habilitados.



Acesso em 19/09/2016.
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